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Optik Mikrosistemler Labo-
ratuvarı (OML) 2002 yılında 
Koç Üniversitesi’nde Profesör 
Hakan Ürey tarafından kuruldu. 
OML’deki raştırmalar  mikro-
optik ve mikro elektromekanik 
sistemlerinde yeni araç ve sis-
temler geliştirmeye odaklanmış-
tır. Laboratuvar 3B görüntü, piko 
projektörler, MEM lazer tarayı-
caları, MEMS spektrometreler, 
MEMS görüntüleme  ve MEMS 
temelli biyosensörler alanlarında 
uzmanlaşmıştır.

Bugün 22 kişi olan araştırma 
ekibi doktora sonrası akademis-
yenler, mühendisler ve lisansüs-
tü öğrencilerden oluşmaktadır. 
Bu ekip optik, mekanik ve elekt-
rik karakterizasyon düzenekleri 
oluşturmak için gerekli donanı-
ma ve büyüklüğe sahip bir labo-
ratuvarda ve hassas parçaların 
karakterizasyonu için kullanılan 
bir temizodada çalışmaktadır.

Sanayiyle işbirliğinde son 
derece deneyimli olan OML  
bugüne kadar beş FP6 ve FP7 
projesine katıldı. MEMS tara-
yıcılarının geliştirilmesi ve piko 
projektörlerin yeni bir mimarisi 
için Amerikalı Microvision Inc 
ile , MEMS temelli  termal gö-
rüntüleme kameralarının gelişti-
rilmesi için ASELSAN ile kuru-
lan işbirlikleri en dikkat çekenler 
arasında yer almaktadır. 2013 
yılında WEAR 3D projesi ile 
itibarlı ERC fonunu almaya hak 
kazanmıştır.

OML Hakkında

İçinde bulunduğumuz yılın sonuna  
yaklaşırken, OML’nin 2014 yılındaki 
“çıktılarınının” toplamını gözden 
geçirmenin tam zamanı. İşte OML 
2014’ün bir özeti:

Üretken bir Proje Yılı
2014’te OML’de aynı anda altı ayrı 

proje birlikte yürütüldü. OML, biri 
TÜBİTAK (Optik Okumalı MEMS 
Tabanlı Termo-Mekanik Kızılötesi 
Dedektörler için Dinamik Aralığın 
ve Hassasiyetin Artırılması) diğeri 
ASELSAN (3-B Stereoskopik ve 
Otostereoskopik Ekran Modülü 
Geliştirilmesi) tarafından kabul edilen 
iki projeye başlayacak.  Ayrıca, OML, 
OPET ve ASESLSAN’la yapılan iki 
projeyi ise başarıyla tamamlandı. 

OML “spin off”u olan Kuantag 
A.Ş.’nin çalışanları beşi buldu ve 
2015 yılında otomotiv endüstrisi 
için ilk sensör ürününe sahip olmayı 
hedefliyor. Diğer bir “spin-off” 
faaliyeti olan Tarabios A.Ş. ise evde tanı 
piyasasına sürmek üzere bir okuyucu 
ve kartuş geliştirme çalışmalarına 
devam ediyor. Öte yandan giyilebilir 
cihaz ve ekran alanında ise yeni “spin-
off” faaliyetleri planlanıyor.

Bereketli Yayın Faaliyetleri  
2014 yılında OML üyeleri 8 dergi 

makalesi yayınladı. Bir dergi makalesi 

ise değerlendirme aşamasında. 
Bunlara ek olarak 3 davetli ve 5 
kamuya açık konuşma ve 6 ayrı 
konferansta sunumlar  yapıldı. Patent 
alanına geldiğimizde ise, OML sekiz 
patent başvurusu yaptı ve geçmiş 
başvurularından biri yayınlandı. 

Grubun Yeni ve Ayrılan Üyeleri
ERC Projesi sayesinde, OML 

ekibi belirgin bir şekilde büyüdü. 
Erdem Ulusoy’un (doktora sonrası 
araştırmacı) ardından, gruba eklenen 
Muhsin Eralp (Yrd. Doç.), Gökhan 
Sağlam (Proje Yöneticisi), Gülistan 
Eren (İdari Asistan), Seyedmahdi 
Kazempourradi (PhD), Mehmet 
Serhan Can (PhD) ve Fariba 
Ghaderinezhad (PhD) ile birlikte 22 
kişilik bir ekip olduk. 

Fakat geçtiğimiz yıl değerli 
üyelerimizden kimileri de aramızdan 
ayrıldı. Kaan Akşit tezini tamamladı 
ve şimdi Nvidia Research’te doktora 
sonrası araştırmacı olarak çalışıyor. 
Necmettin Kılınç Niğde Üniversitesi 
mekatronik bölümünde yardımcı 
doçent olarak  yer aldı. Erhan Emek 
Yrd. Doç. Kerem Pekkan’la başka 
bir ERC Projesinde birlikte çalışacak. 
İbrahim Mahçiçek, Osman Eldeş, Aref 
Mostafazadeh, ve Shadi Khan  Baloch 
yuvadan ayrılanlar arasında. Hepsini 
özleyeceğiz.
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Kızılötesi/Termal görüntüleme; tıbbi görün-
tüleme, hedef tespiti, gözetleme, izleme 

devreleri ve kurtarma gibi birçok termal harita-
lama uygulamaları için yararlı bir araç olmuştur. 
Koç Üniversitesi Optik Mikrosistemler Laboratu-
varı (OML) bünyesinde 2006 yılında MEMS ta-
banlı soğutmasız kızılötesi teknolojilerinin üre-
timi ve geliştirilmesi üzerine başlayan ASELSAN 
projesinin 1. Faz’ı 2010 yılında başarılı bir biçim-
de tamamlanmıştı. 2011 yılında başlanan ASEL-
SAN projesi 2. Faz’ı kapsamında,  yine mikro 
elektro-mekanik sistem (MEMS) tabanlı, CMOS 
tabanlı optik okuma ile tümleştirilmiş soğutmasız 
termo-mekanik kızılötesi algılayıcı dizinlerinin 

tasarım ve üretimleri gerçekleştiril-
miştir. Algılayıcının çalışma prensi-
bi, gelen kızılötesi ışınımın meka-
nik bükülmeye dönüştürülmesine 
dayanmaktadır. Algılayıcı dizinleri 
640x480, 320x240, 64x64 formatlı 
ve 35 µm piksel boyutlu olarak ta-
sarlanmış, silikon nitrat/alümin-
yum ve parylene/titanyum malze-
me çiftleri kullanılarak, standart 
MEMS süreçleri ile üretilmiştir. 
Optik okuma devresi ise standart 

CMOS 0.18 µm üretim teknolojisi kullanılarak 
üretilmiştir. Üretim sonrası işlemler olarak çipler 
inceltilmiş ve çiplere okuma ışınının geçmesine 
izin verecek delikler açılmıştır. Elektronik çiple-
rin üretim sonrası işlemlerinden sonra bu çipler 
MEMS çiplerle hizalanmış ve bütünleştirilmiş, 
bu bütünleştirme yeni bir tümleşik optik okuma 
yöntemini mümkün kılmıştır. Üretilen MEMS al-
gılayıcılarla, tümleştirilmiş düzeneğin testleri ayrı 
ayrı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 2014 
yılı Mayıs ayında Aselsan Projesi kapanış toplan-
tısı gerçekleştirilmiş ve 2. Faz tamamlanmıştır.

ASELSAN Projesi: Optik Okumalı Soğutmasız Kızılötesi 
Dedektör Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Biyo-kimyasal sensör uygulamaları için nano 
yapılarla fonksiyonelleştirilmiş MEMS cantileverlar 
İlk olarak TÜBİTAK doktora sonrası araştırma 

bursu kapsamında “Hassas ölçümler için MEMS 
cantileverların geliştirilesi” başlıklı araştırma öne-
rimizin desteklenmesi ile OML (Optik Mikrosis-
temler Laboratuvarı), Koç Üniversitesi ve NNAG 
(Nanosensör ve Nanoaygıt Araştırma Grubu), 
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasındaki iş-
birliği başladı. Bu proje kapsamında farklı man-
yetik malzemeler ile cantileverlar üretildi ve bu 
cantileverların üzerine 1 boyutlu nano metal oksit 
malzemeler üretilerek gaz sensör uygulamaları in-
celendi. Gaz sensörleri endüstride (petrol-kimya, 
madencilik, Kozmetik-parfüm, otomotiv, gıda vs), 
sağlıkta, tarımda, çevrede, savunmada ve güven-

likte kullanım alanı bulduğundan çokça araştırı-
lan bir konudur. Genelde gaz sensörleri algılana-
cak analit, algılayıcı malzeme ve transduser olmak 
üzere üç ana birimden oluşmaktadır. 

Daha sonra OML ve NNAG ortak iki senelik bir 
COST projesi önerdi ve kabul edildi (2014-2016, 
proje no: 113F403). Bu projenin amacı gaz sensör 
uygulamaları için 1 boyutlu metal oksit / polimer 
hibrit yapıları üretmektir. Gaz sensör aygıtlarını 
elde etmek için, 1 boyutlu metal oksit / polimer 
hibrit yapıları Interdigital transduser, cantilever 
ve quartz kristal mikrobalans gibi transduserler 
üzerine kaplanacak ve bu sensörler uçucu organik 
bileşik (VOC) gazlarına karşı test edilecektir. 

Şekil 1: a) Tümleşik Dedektör Dizini b) Tekil bir yapının kesit görüntüsü

Ulaş Adiyan

Necmettin Kılıç



3

2008-2012 yılları arasında süren MEMFIS; dünyanın en küçük Fou-
rier transform spektrometresini geliştirmeyi amaçlayan amaçlamış 
2,85 milyon avroluk başarılı bir Avrupa Birliği FP7-programıdırprog-
ramıydı. OML, yedi ortaklı konsorsiyumun tek üniversite ortağıydı. 
Fourier transform kızılötesi (FTIR) spektroskopisi, kızılötesi spekt-
roskopisi için katı, sıvı, gaz ve süreç akışkanlarının kimyasal analizi 
gibi çok çeşitli uygulamalarda altın standardı olmuştur.  Ancak güncel 
FTIR spektrometreleri birkaç saniyeden dakikaya ölçüm zamanı alan, 
üstelik tezgah üstü çalışan en pahalımaliyeti yüksek laboratuvar cihaz-
larındandır. MEMFIS’in ufkundaysa ise düşünü, saniyeden az ölçüm 
zamanı ile tamamen gerçekten taşınabilir bir FTIR spektrometresi ola-
rak tariff edebilirizvardı. Böyle bir cihaz yeni araştırma alanlarına ve 
uygulamalarına açılma potensiyeli taşıyoryönelimleri ve uygulamları 
geliştirme potansiyelini taşıyor.

Projenin yaklaşım olarak, spektrometrenin özü olan MEMS tabanlı 
kızılötesi için iki farklı çözüm üzerinde eş zamanlı olarak çalışıyorça-
lışmayı benimsedi.  Fraunhofer IPMS (Dresden, Almanya) geleneksel 
Michelson konfigürasyonu için minyatür bir ayna tasarlarken, Koç 
Üniversitesi katmanlı bir ızgara/kafes girişimölçer (lamellar grating 
interferomter LGI) kullanan çözüm üzerinde çalışmaya öncülük etti. 
Bu çalışma Prof Hakan Ürey ve o zamanlar PhD öğrencisi olan Çağlar 
Ataman’ın 2013’te 2013’de aldıkları bir patent üzerinde yükseldi. bir 
patente hak kazanmasına temel oluşturdu. LGI ise, FTIR spektromet-
resinin daha basit, daha dayanıklı olmasını ve normal basınçta çalışa-
bilmesini kullanılmasını sağlayan mümkün kılan rezonansta çalışan 
dinamik bir difraksiyon ızgarasıdır.

Saniye Altında Ölçüm Yapılabilen Gerçekten 
Taşınabilir Bir FTIR Spektrometresi’ne Doğru

Overview of the core function of the LGI 
Spectrometer. 

Mounted MEMS Interferometer.

Koç Üniversitesi Araştırma Proje Geliştir-
me ve Teknoloji Transeferi Direktörlüğü 

(APGTTD) tarafından 24 Ekim’de ikinci “pro-
je pazarı” etkinliği gerçekleştirildi. OML olarak 
etkinliğe Ekran Teknolojileri, MEMS Tabanlı 
Hastalık Teşhis Sistemleri ve Lazer Tabanlı Süt 
Bozulma Tespiti Tekniği posterleriyle katıldık. 

Sven Holmström

Koç Üniversitesi İkinci 

“Proje Pazarı Etkinliği”

Koç Üniversitesi Yaz Araştırma Programı kapsa-
mında üç lise öğrencisi, Robert Kolej’den Şule Kah-
raman, Kabataş Erkek Lisesi’nden Berk  Toy ve Onur 
Karaçoz, OML’de bir araştırma projesine katıldılar. 
Yaklaşık beş hafta süren programda Şule Kahraman 
ve Berk Toy Selim Ölçer’le birllikte iki eksenli, bilgi-
sayar kontrollü tabla yaptılar. Tablayı yaparken eski 
CD Room parçalarından ve oyun konsolu joystick-
lerden yararlandılar.

Koç Üniversitesi 
Yaz Araştırma Programı

Selim Ölçer



4

OML Grup Etkinlikleri

Devam Eden projeler 
ve Sponsorlar

European Research Council,
WEAR 3D 
2014-2019

Türkiye Bilimsel 
Teknolojik 
Araştırma Kurumu
114E882 (2015)
111E183 (2012-
2015)
113E184 (2012-
2014)
113S074 (2013-
2016)

 Eylül 2014

Istinye’de Karting ve Yemek 

6 Mayıs günü OML olarak İstinye’de karting ve akşam yemeğin-
den oluşan bir grup etkinliği düzenledik. Heyecanlı ve eğlenceli 
geçen beş turluk karting ardından bir dürümcüde  akşam yemeği 
yedik. 

OML Bisiklet Turu

19 Eylül 2014’te OML üyeleri olarak Koç Üniversitesi’nden Ru-
melifeneri üzerinden Kilyos’a bisiklet turu düzenledik. Tura 15 kişi 
katıldı. Öğlen saatinde Kilyos’a vardığımızda bisikletli grubun bir 
kısmı denize girdi. Ardından bisiklet turuna katılmayan OML üye-
leriyle buluşularak öğlen yemeği yenildi. Yemekten sonra bu kez 
Zekeriyaköy üzerinden Koç Üniversitesine varılarak tur tamam-
landı. Turda toplam mesafesi 50 km’den fazla oldu.

 Mayıs 2014

ASELSAN
2015-2017

OML Üyeleri

DİREKTÖR 
Prof. Dr. Hakan Ürey 

ARAŞTIRMACILAR 
Dr. Fehmi Çivitçi
Dr. Muhsin Eralp
Erhan Ermek
Dr. Emre Heves
Sven T. Holmstrom 
Selim Ölçer 
Gökhan Sağlam
Dr. Erdem Ulusoy 

DOKTORA 
Ulaş Adıyan 
Uğur Aygün
Mehmet Serhan Can
Onur Çakmak 
Fariba Ghaderinezhad
Mehmet Kıvanç Hedili
Mahdi Kazempour
Shoaib R. Soomro

İDARİ ASİSTAN
Gülistan Eren

YÜKSEK LİSANS 
Başarbatu Can 
Osman Eldeş
Hazal Er
Deniz Mengü
Amir Hossein 
Ghanbari Niaki
Yusuf Samet Yaraş

LİSANS 
Ekin Akyürek
Göksu Kara
Celalettin Yurdakul


